
TURUN SEUDUN MÄYRÄKOIRAKERHO RY 

TOIMINTASUUNNITELMA 2021 

 

YLEISTÄ 

Turun Seudun Mäyräkoirakerho ry. on merkitty yhdistysrekisteriin vuonna 1973.Yhdistyksen 
kotipaikka on Turku ja toiminta-alue Varsinais-Suomi. Yhdistys on Suomen Mäyräkoiraliitto 
SML - Finska Taxklubben FTK ry:n jäsen sekä alueen Kennelpiirin ja sen kautta myös 
Suomen Kennelliitto ry – Finska Kennelklubben rf jäsen.  

Kerhon tarkoituksena on vaalia sekä mäyräkoirien rotumääritelmän mukaisia ominaisuuksia, 
että kehittää niiden metsästysominaisuuksia edistämällä ja tukemalla mäyräkoirien jalostusta. 
Tarkoituksensa saavuttamiseksi kerho järjestää näyttelyitä ja erilaisia metsästyskokeita ja 
kilpailuja, harjoittaa tiedotus- ja koulutustoimintaa sekä toimii yhteistyössä SML:n, Kennelpiirin 
ja SKL:n kanssa.   

Toimintaa pyritään pitämään yllä järjestämällä tilaisuuksia suunnitelmien mukaan, ottaen 
huomioon viranomaisten määräykset ja pandemiatilanne.  

TALOUS 

Kerhon toimintaa ylläpidetään SML:n jäsenmaksupalautuksilla sekä koe- ja 
näyttelytoiminnasta mahdollisesti kertyvillä tuloilla 

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 
 
Pidetään sääntömääräiset Kevät- ja Syyskokoukset. Uuden sääntöehdotuksen astuessa 
voimaan pidetään Vuosikokous keväällä 

TIEDOTUSTOIMINTA 

Jäsenistölle tiedotetaan tapahtumista kerhon ylläpitämän nettisivun ja Facebookin kautta sekä 
julkaistaan jäsenkirjeitä SML:n jäsenrekisterin kautta sähköpostilla 

JÄSENISTÖ  

Jäsenmäärää pyritään lisäämään, vaikka korona vähentää yhteisöllistä toimintaa. 
Selkäkuvaustukea kerhon jäsenille jatketaan. Kerhon kiertopalkintoja jaetaan ja valioituneille 
annetaan pokaali hakemusten perusteella 

 

 



KOE-JA HARJOITUSTOIMINTA 

Kokeet järjestetään viranomaismääräysten ja pandemiatilanteen mukaan 

LUT 

Järjestetään kahdeksan luolakoetta, tarvittaessa luonnonluolatarkistuksia sekä LUME-kokeita. 

Harjoituksia järjestetään sovittaessa 

MEJÄ 

Järjestetään kolme koetta, joista kesäkuussa Sauvossa järjestettävä on kerhon 
mestaruuskoe. Järjestetään piirimestaruuskoe syyskuussa Oripäässä ja ROTU-Mejä 
syyskuussa Mynämäellä 

Harjoituksia järjestetään toimikunnan kanssa sovittavana ajankohtana. 

Mejä-kurssi järjestetään kolmen kerhon vuorottelujärjestelmällä 10.4.2021, tänä vuonna SSN 
ry: vuoro. Maastopäivän järjestää jokainen kerho omille jäsenilleen 

 MÄAJ 

Järjestetään viisi koetta, joista kerhon mestaruuskoe lokakuussa Ypäjällä ja piirimestaruuskoe 
syyskuussa Paraisilla 

Järjestetään elokuussa koetoimitsijakurssi 2 MÄAJ, palkintotuomarien jatkokurssi  ja 
palkintotuomarikurssi Sauvossa. Kurssit ovat maksuttomia kerhon jäsenille 

Harjoitteluja järjestetään toimikunnan kanssa sopien 

 PIKA 

Kokeita ja harjoituksia järjestetään toimikunnan kanssa sopien 

Pikaputken vuokraus jatkuu 

 VERI 

Järjestetään kaksi koetta, joista toinen on kerhon mestaruuskoe 

Järjestetään harjoitteluja toimikunnan kanssa sopien 

 

 



NÄYTTELY 

Pöytyän näyttely on peruutettu koronan vuoksi 

Elonäyttelyjärjestelyyn osallistutaan X-Allianssin jäsenenä  

Match Show järjestetään mahdollisesti  

AGILITY 

Arkitottelevaisuuskursseja järjestetään talven ja kevään aikana kaksi kertaa. Mahdollisesti 
järjestetään kurssi myös syyskaudella 

JALOSTUSTARKASTUS 

Tarkastus on anottu SML:lta, koronan vuoksi järjestäminen epävarmaa 

LUONNETESTI 

Järjestetään mahdollisesti 

KERHOILLAT, KEVÄT- JA SYYSRETKET 

Jäsenistölle järjestetään mahdollisesti tapahtumia koronan salliessa 

KOULUTUS 

Hallituksen päätöksellä tuetaan jäsenten kouluttautumista eri koemuotojen tehtäviin 

YHTEISTYÖ 

Tehdään yhteistyötä SML:n, muiden kerhojen ja yhdistysten kanssa koe- ja 
harrastustoiminnassa 

 


